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1. Inleiding 
 
Beste Statenkwartierders! 
 
Dit wordt waarschijnlijk het vreemdste Jaarplan wat er ooit verschenen is.... 
 
Niet alleen heeft het grootste deel van 2020 in het teken van corona gestaan, we weten ook nog niet of dit zich 
wellicht in 2021 zal gaan herhalen. 
Een groot deel van de plannen die er waren voor 2020 zijn vervallen, maar zoals U kunt lezen komen die hopelijk 
in 2021 weer terug. 
 
Wat wel een groot succes was : de uitreiking van de prijzen aan de initiatieven voor het Statenkwartier, om de 
wijk op enigerlei manier te verbeteren. 
Gelukkig kwam dat nog mooi op tijd, en werden de prijzen uitgereikt door wethouder Balster, toen net 24 uur 
wethouder.... 
 
Toch zijn we met veel mensen heel actief geweest voor de wijk, zowel voor als achter de schermen.  
Er is bijvoorbeeld hard gewerkt en meegedacht op welke wijze het Couvéehuis behouden zou kunnen blijven 
voor onze wijk. Want het onzalige idee van de voorganger van wethouder Balster, wethouder Parbhudayal - 
VVD, om het Couvéehuis te sluiten en daarmee een bezuinigingsoperatie voor Welzijn Scheveningen op te 
lossen, was echt te zot voor woorden. Daar hebben we met een aantal mensen uit het bestuur enthousiast ons 
best voor gedaan, en het is gelukt! Natuurlijk ook dankzij Welzijn Scheveningen die enorm hebben meegewerkt. 
 
Zo zie je maar, vier je feestjes, klein en groot! Dat laatste geldt voor U allemaal. We zitten nu al een hele tijd in 
onzekerheid, dan weer verplicht thuis, dan weer beetje losgelaten. Het is voor iedereen wel zoeken naar de 
juiste balans. 
 
Indien U daar voor de medebewoners een idee voor of over heeft, bv in kleine kring een bijeenkomst of 
bijeenkomsten die niet live zijn..., er is nog geld over om hiervoor subsidie aan te vragen! 
Dat alles om het leven toch wel zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Een manier voor U om misschien nog wat meer mooie dingen voor het Statenkwartier te doen is U aanmelden 
als vrijwilliger. Zowel bij de werkgroep Verkeer en Ruimtelijke Ordening als bij bv het Buurtpreventieteam 
kunnen we nog graag mensen gebruiken, en dan doet U gelijk iets moois voor de wijk. 
 
Rest mij U toe te wensen dat U allen in goede gezondheid deze pandemie doorkomt, en wij elkaar hopelijk snel 
weer in levenden lijve mogen spreken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolein de Jong 
Voorzitter Wijkbestuur Statenkwartier 
 
	

	

 

 

	



	

	

2. Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
Het Statenkwartier is 1996 aangewezen tot (rijks) beschermd stadsgezicht. Aanleiding hiervoor is het feit dat het 
Statenkwartier een bijzonder vroeg 20ste -eeuwse stadsuitbreiding is, het beeld en de structuur van het gebied 
samenhangend en waardevol is en het gebied van algemeen belang is vanwege de schoonheid en ruimtelijke 
structuur. 
 
Binnen de portefeuille Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) wordt de portefeuillehouder ondersteund door 
een werkgroep bestaande uit minimaal vier leden. De werkgroep is op dit moment niet compleet. In 2021 zetten 
wij ons in voor de volgende zaken. 
Samenwerking zoeken met andere wijken 
Voor een aantal onderwerpen binnen de portefeuille geldt, dat deze zaken ook in andere wijken spelen. Wij 
willen daarom op deze thema’s onze krachten bundelen met andere wijkorganisaties. Op deze manier 
verwachten wij een sterkere positie te kunnen innemen en meer resultaat te bereiken op concrete thema’s 
zoals: 

a) de gemeente stimuleren in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden te informeren over op handen 
zijnde vergunningaanvragen en bouwvoornemens en adequate inzage mogelijk maken.   

b) paal en perk stellen aan ontwikkelingen waarbij projectontwikkelaars en kapitaalkrachtige aannemers 
vrij spel hebben bij woningsplitsing, verkamering, dakopbouwen en dakterrassen, AirBnB  en de 
transitie van kantoorpanden zonder dat voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de 
wijk en haar bewoners. 

Rijks beschermd stadsgezicht en bouwplannen 
Door de druk op de woningmarkt, de groeiende concurrentie op de openbare ruimte, de opgave van de 
energietransitie en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden naar private partijen komt de 
stedenbouwkundige kwaliteit en leefbaarheid van onze wijk steeds vaker onder druk te staan. Het op een 
zorgvuldige wijze invulling geven aan de status van “Rijks beschermd stadsgezicht” vraagt daarom van alle 
partijen een actieve rol en inzet om ongewenste ingrepen en ontwikkelingen tegen te gaan. 
 
Het Wijkoverleg laat het initiatief om in bezwaar te gaan tegen bouwplannen of verleende vergunningen daar 
waar het primair hoort, bij de direct omwonenden/belanghebbenden. Hiervoor staan wij hen met raad en advies 
terzijde, wijzen wij de weg in gemeentelijke procedures of bemiddelen wij bij het in overleg treden met 
plannenmakers, projectontwikkelaars of gemeentelijke instanties. Bij bouwplannen die substantieel afbreuk 
doen aan de stedenbouwkundige kwaliteit maken wij gebruik van de expertise van wijkgebonden initiatieven 
zoals de stichting BAS (Bescherming Architectuur Statenkwartier).  

Internationale zone 
Het Wijkoverleg is betrokken geweest bij de consultatierondes voor het vaststellen van de nieuwe Gebiedsvisie 
Internationale zone”, waar het Statenkwartier deel van uit maakt. De werkgroep VRO heeft een zienswijze 
ingediend en zal bij de uitwerking van de plannen inbreng leveren. 

Herinrichting van de Fred en andere straten 
De plannen voor de herinrichting van de winkelstraten Fred, Aert van der Goes en de Willem de Zwijgerlaan zijn 
inmiddels grotendeels gerealiseerd. In 2020 zal de werkgroep samen met alle betrokken partijen de 
werkzaamheden evalueren en inzetten op een passend en adequaat beheer- en handhavingsbeleid.  
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Verkeer 
Het versterken en verbeteren van de verkeersveiligheid binnen onze wijk, de toegankelijkheid van de wijk, de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer is een ander belangrijk speerpunt van de 
werkgroep VRO.  
 
De werkgroep is blij met de recent geformuleerde plannen door de verantwoordelijke wethouder om meer 
aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid in woongebieden, meer aandacht voor het openbaar vervoer, 
fietsverbindingen, uitbreiding van het aantal  30 km/h gebieden en het weren van zwaar vrachtverkeer uit 
woongebieden (https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/kiezen-voor-
verkeersveiligheid.htm). 
 
De werkgroep VRO is voorts betrokken bij:   

a) de planvorming rond het afschaffen van de keerlus van tram 16 door de Fred en de Pr. Mauritslaan 
(voorwaarde om resterende deel van de Fred opnieuw in te kunnen richten). 

b) de uitwerking Verkeersvisie Scheveningen en fase 3 van de Noord Westelijke Hoofd Route 
(Houtrustbrug tot aan de Scheveningseweg), die met name de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid 
van deze verkeersader moet verbeteren. 

c) De herinrichting van het onoverzichtelijke kruispunt Duinstraat/Badhuisstraat d.m.v. een rotonde, 
waarbij we alert zijn op de toegankelijkheid van onze wijk.  

d) De realisatie en evaluatie van het door de gemeente gevolgde participatieproces bij het zoeken naar 
geschikte locaties voor ondergrondse restafvalcontainers (ORACS) in onze wijk.  

 
Wij blijven ons ten aanzien van betaald parkeren inzetten voor een voor de wijk optimaal parkeerregime dat 
aansluit op dat van andere wijken. Voorts zullen we kritisch blijven volgen of de gehanteerde tijdblokken (nu 7 
dagen per week van 13.00 – 24.00 uur) voor betaald parkeren effectief zijn voor de leefbaarheid van onze wijk.  

 

 

 

 

 
	  



 

Jaarplan Wijkoverleg Statenkwartier 2021   
	

6	

3. Groen en Duurzaamheid 
Het wijkoverleg zet zich in voor het behoud van de kwaliteit van wonen in het Statenkwartier. Daar hoort het 
handhaven van het groene karakter van de wijk zonder meer bij. Groen is een primaire verantwoordelijkheid van 
de gemeente en het wijkoverleg stimuleert het om die verantwoordelijkheid ook waar  te maken. 
Desalniettemin spelen particulieren/wijkbewoners een even grote rol als het gaat om de hoeveelheid groen. 
Duurzaamheid is een breed begrip. Het wijkoverleg zet zich op diverse manieren in om de wijk duurzamer te 
maken. De mogelijkheden zijn zeer divers en lopen uiteen. Voor 2021 zetten wij in op de het volgende. 

Groen 
Ook in 2021 willen we de portefeuille Groen zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande initiatieven in de wijk. 
Wij ondersteunen en stimuleren alle soorten nieuwe groeninitiatieven van wijkbewoners waardoor nieuw groen 
wordt ontplooid of bestaand groen wordt verbeterd.  Bij de diverse verzoeken van wijkbewoners om pleintjes te 
vergroenen of om bloemen bij te planten aan, of voor, de gevel of rondom bomenspiegels willen we graag 
aansluiten om te zorgen dat deze gerealiseerd kunnen worden.  

In 2021 hopen we ook weer mee te doen met de actie Steenbreek om tegels te vervangen voor Groen en meer 
regentonnen in de wijk te kunnen plaatsen om met regenwater de geveltuinen water te kunnen geven. 

Duurzaamheid  
De resultaten van de laatste enquête van Statenwarmte zullen bekend zijn en de Gemeente zal haar Regionale 
Energie Strategie (RES) gepubliceerd hebben.  
 
Wij zullen als wijkoverleg nauw betrokken willen blijven bij het omzetten van de gemeentelijke ambities met 
betrekking tot duurzaamheid van de energievoorziening in onze wijk. Via het bewonersinitiatief BES zal er kennis 
en kunde voor de wijk beschikbaar blijven voor individuele vragen en projecten voor mensen die zelf al met 
isolatie of bijvoorbeeld zonne-energie aan de slag willen gaan. 

Voor nieuwe projecten, die bewoners informeren en stimuleren om binnen de mogelijkheden van onze 
woningen nu al zelf aan de slag te gaan zullen we onze kennis en netwerk gebruiken om daar een succes van te 
maken. 
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4. Welzijn in de Wijk 
Het wijkoverleg ondersteunt vanuit de portefeuille welzijn initiatieven die het welzijn van mensen en de 
saamhorigheid versterken. Hierbij wordt de portefeuillehouder ondersteund door een team van mensen. In 
2021 zal er extra aandacht zijn voor het werven van nieuwe mensen. De overige punten waar wij ons voor 
inzetten zijn als volgt: 

Buurtpreventie team (BPT) 
Komend jaar zal wederom aandacht zijn voor het verder uitrollen van de straat WhatsAppgroepen en de daarbij 
horende beheerders van de straat WhatAppgroepen die zich richten op het signaleren van verdachte situaties in 
de eigen straat. Hiervoor zal een wervingscampagne worden opgezet. Op de derde dinsdag in mei (indien 
mogelijk) zal er een bijeenkomst worden georganiseerd om de voortgang en de wervingsactie te bespreken. 
Voor deze bijeenkomst zullen relevante sprekers worden uitgenodigd. Deze bijeenkomst zal breed worden 
gecommuniceerd.  
Het Buurtpreventie team werkt samen met de Wijkagent(ten ) en Welzijn Scheveningen 
 
In de zomer van 2021 zal de actie “de witte voetjes” worden uitgevoerd, het Buurt Preventie werkt hierbij 
samen met de wijkagenten en basisscholen uit de buurt 
 
Voor het jaar 2021 zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 gepland (behalve de 
bijeenkomst in september). Van 19.30 tot 20.00 is er voor de wijkbewoners de mogelijkheid de wijkagent en het 
Buurtpreventie Team te ontmoeten. De data voor de bijeenkomsten van het Buurtpreventieteam zijn in 2021: 
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus,19 oktober, 16 november, 14 
september (=op de tweede dinsdag van de maand  i.v.m. Prinsjesdag). De vergaderingen zijn openbaar, u mag 
altijd aanschuiven. 
Het Buurt Preventie Team is op zoek naar uitbreiding van het team, schroom niet om vrijblijvend een 
vergadering bij te wonen. 
 
Voor meer informatie over het Buurtpreventie Team op de website: www.bpts.nl of www.bpstatenkwartier.nl   
  
In 2021 zal het BIT via de website en de nieuwsbrief  van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.  

Rijk in de Wijk 
Rijk in de Wijk zal zich in 2021 verder doorontwikkelen en naar vraag en behoefte van de leden activiteiten 
organiseren. De lopende activiteiten zijn de leesclub, de filmclub, de uit eten club, de theaterclub en de 
kookclub.  
 
Rijk in je wijk is bereikbaar via: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com. 
 Hiernaast zal via de website en de nieuwsbrief van het Wijkoverleg Statenkwartier gecommuniceerd worden.  

Halloween 
Ook in 2021 zal samen met de winkeliersvereniging van de Frederik Hendriklaan en het Maris College  Halloween 
georganiseerd worden. 

St. Maarten/ lichtjesroute  
Naast Halloween zal ook weer met Sint Maarten een lichtjesroute georganiseerd worden.   

Informatie avonden Wijkoverleg Statenkwartier 
In 2021  zullen er informatieavonden worden gehouden door het Wijkoverleg Statenkwartier. 
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Op deze avonden wil het Wijkoverleg in contact komen met de bewoners van de wijk om gezamenlijk tot speer 
en actiepunten te komen voor de wijk. 
Zodra het weer mogelijk is zal het Wijkoverleg starten met een inloopspreekuur op de zaterdagochtenden. Dit 
zal worden gecommuniceerd in de nieuwsbrief en op de website. 

Bewonersinitiatieven Statenkwartier 
Bij het Wijkoverleg Statenkwartier kunt u voor bewonersinitiatieven subsidie van maximaal 750 euro aanvragen.  
Bewonersinitiatieven zijn b.v. een straatfeest, wijkwandelingen, viering Sint Maarten e.d. De subsidie kunt u 
aanvragen via het formulier dat via de website is op te  vragen. 

Samenwerkingspartners 
De samenwerkingspartners voor welzijn zijn in 2021 de volgende: 

• Welzijn Scheveningen; 
• Het Couvéehuis van Welzijn Scheveningen is voor verschillende activiteiten ons gasthuis; 
• Het bestuur van de BIZ Frederik Hendriklaan; 
• Het bestuur van de BIZ Aert van der Goesstraat; 

• Stadsdeelkantoor Scheveningen. 
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5. Kunst en Cultuur 
Het wijkoverleg Statenkwartier spant zich in om in de wijk aandacht voor de levende kunst te vragen. Dat doet 
het wijkoverleg bijvoorbeeld door geregeld kleine exposities in te richten van kunstenaars, bij voorkeur uit het 
Statenkwartier. Daarnaast onderhoudt het wijkoverleg goede contacten met de actieve organisatie ‘Kunstenaars 
in het Statenkwartier’. Ook worden culturele activiteiten ondersteund en gestimuleerd. Voor 2021 zijn de 
plannen als volgt: 

Walking dinner 
In 2021 wordt weer een Walking Dinner georganiseerd. Dit zal waarschijnlijk plaats vinden  in de tweede helft 
van september.  
 

Muziekroute    
Na de succesvolle muziekroutes van 2015 en 2018 was het de bedoeling dit in november 2020 een vervolg te 
geven. Dit is uitgesteld naar 2021.  De muziekroute is een dag met volop muziek voor en door bewoners van het 
Statenkwartier. Op  vijftien adressen in onze mooie wijk zijn er muziekoptredens. Het aanbod is zeer gevarieerd, 
klassiek, pop en jazz, echt voor elk wat wils! Elk optreden wordt vijf keer gegeven: het eerste om 13:00 uur, het 
laatste om 17:00 uur. Ieder concert duurt ongeveer een half uur, zodat u rustig naar het volgende huis van uw 
keuze kunt wandelen. En de toegang is wederom kosteloos.  
 
Voor meer informatie over de muzikanten en het repertoire van de optredens kunt u de website raadplegen: 
www.muziekroute statenkwartier.nl  

Glas-in-lood route 
De Glas-in-loodroute kan rond of samen met de muziekroute georganiseerd worden. 

Kunstroute 2021  
In het weekeinde van 3 en 4 april 2021 wordt voor de zevende keer De Kunstroute van de KS in het 
Statenkwartier georganiseerd.  Een deel van het platform van ongeveer 65 aangesloten kunstenaars van 
Kunstenaars in het Statenkwartier die wonen en/of werken (atelier) in het Statenkwartier presenteren hun  
werk in hun huizen en ateliers in het Statenkwartier.  
 
Het grote succes en de zeer enthousiaste reacties van de vele bezoekers komt voort uit de mogelijkheid Kunst te 
kunnen aanschouwen in de monumentale panden van deze prachtige wijk. Kunst ook nog gemaakt door de 
bewoners. Ook biedt de Kunst Route nieuwe bewoners een kans de wijk en haar bewoners te leren kennen en 
de kunstenaars persoonlijk te ontmoeten. Het buurtgevoel wordt versterkt. Op basis van de voorgaande jaren 
verwachten we een 1800 bezoekers.  
 
Om de kosten voor de activiteiten te dekken wordt waar mogelijk financiering aangevraagd via bijvoorbeeld 
Fonds 1818. 
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6. Communicatie 
Het wijkoverleg wil zo veel mogelijk mensen bereiken en informeren over de lopende zaken in de wijk. In 2020 is 
de bestaande communicatiestrategie geëvalueerd en herzien. De hieraan gekoppelde doelen voor 2020 en 2021 
zijn: 

Nieuw communicatieplan 
Voor 2021 zal een nieuw communicatieplan opgesteld worden. Een doorstart van de Statenkoerier bleek na 
onderzoek niet haalbaar. De communicatie met de wijk zal straks vooral digitaal verlopen. Speerpunten zijn 
hierbij de website, facebookpagina en een nieuwsbrief die frequent gestuurd kan worden. De nieuwe opzet 
leent zich ook goed om de expat te bereiken en aan de wijk te binden. Ook zal jaarlijks een glossy worden 
uitgebracht.  

Website  
Er wordt een nieuwe website opgetuigd die voldoet aan de eisen van de tijd. Dat betekent dat:  

• de illustraties van hoge kwaliteit moeten zijn; 
• de content op de pagina overzichtelijk geordend is; 
• de bezoeker makkelijk de informatie kan vinden die gezocht wordt; 
• dat er een feed is met de facebookpagina; 
• het nieuws prominent in beeld is; 
• de website rust uitstraalt; 
• er ook aangeklikt kan worden voor een Engelse vertaling. 

Nieuwsbrief  
De motor achter de informatievoorziening moet de digitale nieuwsbrief worden. Het moet de spreekbuis 
worden van het wijkoverleg, maar ook een modern ‘mededelingenbord’ met wijkgerelateerd nieuws, berichten 
van de gemeente, een agenda, en een plek waar initiatieven uit de buurt onder de aandacht gebracht kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld BES en Statenwarmte.  

Glossy  
Met het verdwijnen van de Statenkoerier is er een gat gevallen in een bindend blad, van papier, waarin mooie 
verhalen uit en over de wijk staan. Dat willen we ondervangen met een eenjarige uitgave van een glossy, en wat 
dikkere uitgave van hoge kwaliteit, met goede fotografie, en uiteraard mooie verhalen.  

Verbinding met expats en ondersteuning vrijwilligers  
De stap naar digitaal maakt het makkelijker om een lang vervulde wens in vervulling te laten gaan: beter contact 
krijgen met de vele expats in de wijk. Er zal in ieder geval vertaald moeten worden voor de nieuwsbrief, en 
wellicht zijn er nog aanvullende acties nodig. 
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7. Begroting 
   Inkomsten     Uitgaven     Saldo  
Algemeen                 

Wijkvergaderingen        € 300        
Bestuursactiviteiten/representatie        € 350       
Vrijwilligersborrel & kosten       € 1.000        
Verzekeringen       € 1.200        
Basissubsidie  € 16.182              
Voorziening 2020      

Totaal     € 16.182     € 2.850 € 13.332 
Duurzaamheid &  Groen                 

Nieuwe initiatieven/verbeteren 
groen  

      € 2.500        

Ondersteunen 
duurzaamheidsinitiatieven 

  1.500   

Totaal     € 0     € 4.000  -€ 4.000  
Ruimtelijke Ordening & Verkeer                 

Reservering juridische kosten       €  2.500        
Totaal     € 0     € 2.500  -€ 2.500  
Communicatie                 

Website beheer        € 375        
Website licentie        € 375        
Glossy   €6.000   
Nieuwsbrief        € 1.000       
Vrijwilligers   € 250   
Website redactie   €4.000   

Totaal    € 0    €12.000 -€ 12.000  
Kunst & Cultuur                 

Kunstroute      € 2.750        
Walking Diner       € 750        
St. Maarten       € 500        
Glas-in-lood route       € 500        
Muziek route       € 1.250        
Subsidie Fonds 1818 € 2.250     

Totaal     € 2.250    € 5.750  -€ 3.500  
Welzijn                 

Buurt Preventie Team        € 910        
Rijk in je Wijk        € 500        
Wijkborrel     € 2.165        
Halloween       € 1.500    

Initiatieven wijkbewoners      
Totaal     € 0    € 5.075  -€ 5.075  
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Financiën                 
    Administratiekosten        € 275        
Totaal     € 0    € 275  -€ 275  
TOTAAL     € 18.432     € 32.450 -€ 14.018  

 


